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األفضل

اتفاقيـــة الشـــراكة مـــع الجمعيـــة أمانديـــس تحـــت شـــعار الرقمنـــة
واالبتـــكار :المـــوارد الذكيـــة.
المغربيـــة للبيئـــة المســـتدامة

بمناســـبة أيـــام التنميـــة المســـتدامة التـــي احتضنتهـــا
مدين ــة طنج ــة م ــن  6إل ــى  8دجنب ــر  ،2018و ّقع ــت
أمانديـــس اتفاقيـــة شـــراكة مـــع الجمعيـــة المغربيـــة
للبيئـــة المســـتدامة ( )AMEDالتـــي تهـــدف إلـــى
تعزيـــز التعـــاون بيـــن الطرفيـــن ودعـــم التبـــادل
وتعزي ــز التنمي ــة المس ــتدامة ف ــي المنطق ــة الش ــمالية.
يؤكـــد هـــذا التعـــاون الجديـــد التزامنـــا علـــى المـــدى
الطوي ــل بنه ــج المس ــؤولية المجتمعي ــة الت ــي تن ــدرج
فـــي صلـــب اســـتراتيجيتنا ونشـــاطنا وبيئتنـــا.
وفــي كلمتــه بهــذه المناســبة أكــد الســيد شــهيد نصــر،
المديـــر العـــام ألمانديـــس ،التـــزام الشـــركة لصالـــح
أه ــداف المس ــؤولية المجتمعي ــة للمقـــاوالت والتنمي ــة
المس ــتدامة ومش ــاركتنا الفعال ــة ف ــي أنش ــطة الجمعي ــة
المغربي ــة للبيئ ــة المس ــتدامة من ــذ ال ــدورة األول ــى.
"نح ــن الجه ــة األول ــى ف ــي المغ ــرب الت ــي تس ــتخدم
ميـــاه الصـــرف الصحـــي بعـــد معالجتهـــا فـــي ســـقي
المســـاحات الخضـــراء ،فـــي إطـــار مشـــروع إعـــادة
اســـتعمال الميـــاه العادمـــة المعالجـــة (" )REUSE
يؤك ــد الس ــيد ش ــهيد نص ــر ف ــي مع ــرض حديث ــه.
وخ ــال ه ــذه التظاه ــرة ،ت ــم تنظي ــم ع ــدة جلس ــات
فـــي موضـــوع التنميـــة المســـتدامة للنقـــاش وتبـــادل
الممارس ــات الجي ــدة وتعزي ــز التب ــادل.
لنكـــن جميعـــا ً فاعليـــن فـــي التغييـــر وفـــي التنميـــة
المســـتدامة لمنطقتنـــا.

تح ــت ش ــعار الرقمي ــة واالبت ــكار "الم ــوارد الذكي ــة"،
نظمـــت أمانديـــس نـــدوة األطـــر يـــوم الخميـــس 6
دجنب ــر  ،2018وكان اله ــدف ه ــو تقدي ــم نتائ ــج س ــنة
 ،2018عـــرض األهـــداف االســـتراتيجية المســـطرة
بالنســـبة للســـنة المقبلـــة  ،2019التركيـــز علـــى
عمليـــة التحـــول الرقمـــي ومناقشـــة أ الممارســـات
الجيـــدة لمجموعـــة فيوليـــا فـــي هـــذا المجـــال.
وق ــد تمي ــز ه ــذا الح ــدث بالحض ــور الش ــرفي للس ــيد
باتريــس فونالدوســا ،رئيــس منطقــة أفريقيــا والشــرق
األوس ــط لمجموع ــة فيولي ــا ،والس ــيدة كلي ــر دوب ــون ،
رئيس ــة التح ــول الرقم ــي لمجموع ــة فيولي ــا ،والس ــيد
فرانســوا دو روشــامبو ،الرئيــس المديــر العــام لفيوليــا
المغــرب .باإلضافــة إلــى حضــور متدخليــن بارزيــن،
والذيــن شــاركوا وتبادلــوا بســخاء الممارســات الجيــدة

ورهان ــات التح ــول الرقم ــي م ــع المش ــاركين.
خـــال ســـنة  ،2018وضعـــت أمانديـــس 13
محـــور عمـــل لتحســـين ورقمنـــة بعـــض الخدمـــات
وإجـــراءات عملهـــا مـــن أجـــل تلبيـــة حاجيـــات
الزبنـــاء بشـــكل أفضـــل وتقليـــص مـــدة معالجـــة
طلباته ــم .ويظه ــر ه ــذا الي ــوم بوض ــوح كبي ــر م ــدى
انشـــغال أماندي ــس بموض ــوع التح ــول الرقم ــي م ــن
حي ــث ع ــرض خدماته ــا وأس ــاليب عمله ــا ولغ ــرض
أساس ــي :تقديــم خدمــة عموميــة ذات فعاليــة وجــودة
عاليـــة.

كــــلــــمــــة خــــبــــراء
أشرف جاللة الملك مخمد السادس
نصره هللا على إعطاء انطالقة
برنامج «طنجة الكبرى» بتاريخ 26
شتنبر  .2013الهدف الرئيسي لهذا
البرنامج هو تطوير إمكانات مدينة
طنجة وجعلها ترتقي إلى مصاف
الحواضر العالمية الكبرى.
بصفتنا مقاولة تقدم خدمات عمومية
تعمل في مجال توزيع الماء والكهرباء
والتطهير السائل ،ركزنا بشكل
أساسي على  3برامج رئيسية تهدف
إلى تحسين وتحديث البنى التحتية
الهيدروليكية ،وهي:
• برنامج تعميم الوصول إلى الماء
الصالح للشرب والتطهير السائل
والكهرباء؛
•برنامج مكافحة الفيضانات؛
• برنامج تطهير الشريط الساحلي
للمحيط األطلسي والبحر األبيض
المتوسط بطنجة وأصيلة.
بفضل مبلغ استثماري قدره 2043
مليون درهم ُترجم إلى 1273
مشروعا ً في  8جماعات ،أمانديس
فخورة بمساهمتها في مواكبة ودعم
تطوير مدينة البوغاز.
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هو عدد األسر اليت استفادت من برنامج تعميم الوصول إىل املاء الصاحل للشرب وخدمة
التطهري السائل .هذا الربنامج ،الذي يدخل يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
( ،)INDHيهدف إىل توفري الظروف املالئمة للولوج إىل اخلدمات احليوية لفائدة األسر احملدودة
الدخل ،املتواجدة يف األحياء الناقصة التجهيز ،مع منحها تسهيالت يف األداء.
إىل حد اآلن ،متكنت أمانديس من جتهيز  138حي ودوار ،يقطنها حوايل  238 435نسمة.
من خالل هذا الربنامج ،نساهم يف احملافظة على البيئة والقضاء على التصريف يف الوسط
الطبيعي ،ويف حتسني الصحة والظروف املعيشية للسكان املستفيدين.

تركيز على« :فيسبوك ،تويتر ويوتوب»
نتواصل بشكل مختلف

من أجل تقديم خدمة أفضل لزبنائنا ،قامت أمانديس بتوسيع نطاق قنوات تواصلها
وعززت تواجدها على الشبكات االجتماعية .إنها فرصة نوعية للتقرب من الجميع ،لخلق
عالقة إنسانية أكثر خصوصية ،للحوار وللتعريف بإسهاماتنا في تحسين الخدمة العمومية
في المغرب.
نقترح عليكم ،يومياً ،محتوى متنوعا ً يلبي طلباتكم على ثالث شبكات مختلفة .إما
اليوتوب ،التويتر أو الفيسبوكَّ .
اطلِعوا على أخبارنا وكونوا أقرب إلى مصدر المعلومات.
وسوف تجدون أيضا ً نصائح وأرقاما هامة ،ومستجدات أمانديس  ،وأسئلة ومسابقات
وتبادل اآلراء مع مجموعة قوية .وإذا انضممتم إلينا؟ نحن في انتظاركم على صفحاتنا.

احفظوا هذه التواريخ
التاريخ  19-18:يناير 2019
 :طنجة

المكان
الوصــف :الملتقــى الدولــي للمــوارد البشــرية
«»HR DAYS

التاريخ  24 :يناير 2019
المكان  :المضيق

الوصــف :إطــاق برنامــج المســرح المدرســي
البيئــي

التاريخ  29 :يناير 2019
المكان  :طنجة
الوصف  :قافلة الصحة ألمانديس

كيف تشتغل مصلحة
القراءة الذاتية
للعدادات؟ وهل هي
جمدية فعالً؟

هــل تكونــون خــارج املنــزل عندمــا يزوركــم عوننــا املكلــف
بقــراءة العــدادات؟ هــل ترغبــون يف تســجيل مؤشــر
اســتهالكم مــن املــاء والكهربــاء بأنفســكم؟ هــذا ممكــن من
متكنكــم مــن إرســال
خــال مصلحــة القــراءة الذاتيــة الــيِّ
املؤشــرات املســجلة علــى عداداتكــم للمــاء والكهربــاء،
وذلــك باجملــان.
كيــف أفعــل؟ احلــل بســيط ،عملــي وســريع ،مــا عليكم ســوى
االتصــال هاتفيــا بالرقــم  0802008000أو تســجيل
الدخــول إىل حســابكم يف “وكالة أمانديــس عرب اإلنرتنت”
واالنتقــال إىل صفحــة « »Mes démarchesبعدهــا
االنتقــال إىل « »Relevé confianceمث مــلء النمــوذج
مــع إدخــال األرقــام املســجلة علــى عدادكــم.

 ،2018سنة حافلة باألنشطة
التي تترجم رغبتنا في
تحقيق التميز

كاب نحو مقاولة مسؤولة
خــال ســنة  ،2018قامــت أمانديــس بتكثيــف األعمــال االجتماعيــة والمجتمعيــة للمســاهمة فــي
التنميــة االقتصاديــة والثقافيــة للجهــة .بشــراكة مــع األطــراف المتدخلــة ،قمنــا بربــط األحيــاء
الهامشــية بشــبكات المــاء الصالــح للشــرب والتطهيــر الســائل والكهربــاء ،وتوزيــع المحافــظ
المدرســية علــى األطفــال وتنظيــم أنشــطة تحسيســية .كل هــذه المبــادرات تؤكــد التزامنــا

أمانديس تفوز بجائزة
المواطنة»
«المقاولة
ِ
في مسابقة
تحدي المسؤولية
االجتماعية للمقاوالت
بالمغرب

بالتحســين المســتمر لظــروف حيــاة المواطنيــن.

للســنة السادســة علــى التوالــي ،تحافــظ
أمانديــس طنجــة علــى التزاماتهــا وتحصل
علــى عالمــة «اللــواء األزرق» لشــاطئ
ّباقاســم.

حــرص أمانديــس علــى حمايــة الشــواطئ،
أحــد التزاماتنــا الرئيســية مــن أجــل حمايــة
البيئــة .في ســنة  ،2018حافظــت أمانديس
علــى جميــع تعهداتهــا وحصلــت علــى
عالمــة «اللــواء األزرق» للســنة السادســة
علــى التوالــي .مكافــأة تؤكــد رغبــة
الشــركة فــي توفيــر بيئــة معيشــية
مناســبة للمواطنيــن والمســاهمة فــي
تطويــر الســياحة بالمنطقــة.

أعمــال تتــاءم مــع ميثــاق التزامــات
المســؤولية المجتمعيــة ألمانديــس
جعلــت أمانديــس مــن المســؤولية
المجتمعيــة محــورًا أساســيًا لتحســين
أدائهــا بشــكل عــام .وتحقيقــً لهــذه
الغايــة ،قمنــا بمبــادرات لصالــح
المواطنيــن للمســاهمة فــي محاربــة
األميــة وتقديــم فــرص التكويــن للنســاء
فــي المناطــق القرويــة ودعــم الرياضــة
وكذلــك القيــام بحمــات تحسيســية
حــول ترشــيد اســتعمال المــاء
والكهربــاء.

 نظمــت أمانديــس مــا يزيــد عــن  20حملــة تحسيســية لفائــدةالمواطنيــن.
 اســتفاد أكثــر مــن  1000تلميــذة وتلميــذ مــن برنامــج «المســرحالمدرســي البيئــي».
 67550مســتفيدة ومســتفيد مــن محطــات القافلــة الطبيــةألمانديــس فــي طنجــة وتطــوان.

أرقام
رئيسية في
سنة 2018

في أكتوبر ،2018
تمكنت أمانديس
من تحقيق التميز
لدى لجنة تحكيم
المسابقة ،وذلك
بفضل سياسة
المسؤولية
االجتماعية للمقاولة
والتزاماتها تجاه
مختلف الجهات
المعنية :الزبناء
والموردين
وشركات المناولة
المتعاقدة معها
والمستخدمين،
وحصلت على جائزة
المواطنة»
«المقاولة
ِ
في مسابقة « جائزة
تحدي المسؤولية
االجتماعية للمقاوالت
في المغرب».

الكهرباء

 :تحديث وتعزيز البنية
التحتية لضمان اشتغال جيد ومناسب
فــي ســنة  ،2018واصلــت أمانديــس جهودهــا الراميــة إلــى تحســين وتطويــر
شــبكة توزيــع الكهربــاء .إجــراءات عديــدة ومتنوعــة تهــدف إلــى تعزيــز البنيــة
التحتيــة وتقليــل مــدة إرجــاع التيــار الكهربائــي فــي حالــة االنقطــاع .وتؤكــد
شــركة أمانديــس مــن خــال هــذه المشــاريع التزامهــا بتحســين جــودة الخدمــات.
•شــبكة ووســائل تتماشــى مــع الطلــب المتنامــي للطاقــة :بصفتنــا مســؤولين عــن التوزيــع،
فإننــا نتحمــل مســؤولية الحفــاظ ،فــي جميــع األوقــات ،علــى التــوازن بيــن العــرض والطلــب
بالنســبة للكهربــاء .نحــرص علــى أن يتــم توجيــه الكهربــاء بشــكل مســتمر من خالل مشــاريع
إنشــاء محطــات مصــدر عبــر نطــاق التدبيــر المفــوض كلــه .فــي ســنة  ، 2018تــم إنشــاء محطــة
مصــدر فــي مدينــة الفنيــدق ،ممــا ســاعد علــى تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى اســتهالك الطاقــة
وتأميــن إمــدادات الكهربــاء.
•حمايــة شــبكة الكهربــاء الحاليــة وتحســين جــودة الخدمــات فــي المنطقــة الصناعيــة :عــززت
أمانديــس ،خــال ســنة  ،2018بنيتهــا التحتيــة لتزويــد المنطقــة الصناعيــة كزنايــة وتحســين
جــودة الخدمــة .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،تــم وضــع خطيــن لتوزيــع الكهربــاء :انطالقــً مــن
محطــة -مصــدر «شــرف لعقــاب» إلــى المنطقــة الصناعيــة الحــرة ،وخــط ثالــث نحــو المنطقــة
الصناعيــة جزنايــة.

خدمة الزبون

أقرب إلى الزبناء لكي نكون في مستوى تطلعاتهم
إن إرضــاء زبنائنــا وتلبيــة طلباتهــم هــي أولوياتنــا والخــط الناظــم والموجــه لعملنــا
اليومــي .حيــث ضاعفــت أمانديــس مــن إجراءاتهــا لتحســين خدمــة الزبنــاء وجعلها
أكثــر كفــاءة .نحــن نهــدف إلــى جــودة عاليــة باعتمــاد الرقميــة والتكنولوجيــات
الحديثــة.
خدمة ذاتية
لتحسين تجربة
الزبون على مستوى
الوكاالت التجارية

استعمال الحلول
الرقمية لتحسين
نتائج أداء الخدمة
لتحســين أوقــات العمــل
والوصــول الفــوري إلــى
البيانــات ،قامــت أمانديــس
بتحديــث أدوات االشــتغال
الخاصــة بقــراء العــدادات
مــن خــال تعميــم حلــول
متنقلــة إلدارة التدخــات.
إنهــا مبــادرة تســاعد على
تســهيل العمــل الميداني
وســتعمل علــى تحســين
أداء مســتخدمينا.

فــي ينايــر  ،2018أطلقــت
أمانديــس نظــام الفوتــرة
اإللكترونيــة ،وهــي خدمــة
مجانيــة تتيــح للزبنــاء
اســتالم
المســجلين
اســتهالكهم
فواتيــر
الشــهرية عــن طريــق
البريــد اإللكترونــي .هــذا
المشــروع الصديــق للبيئــة
والمبتكــر ُي ّ
مكــن الزبنــاء
مــن تتبــع الفواتيــر عــن
كثــب ويجعلهــم علــى
اطــاع مســتمر فــي أي
مــكان وفــي أي وقــت.

شــرعت أمانديــس فــي وضــع
األكشــاك التفاعليــة علــى
مســتوى وكاالتهــا التجاريــة،
وهــي أداة تتيــح االســتجابة
لطلبــات الزبنــاء للحصــول
علــى المعلومــات ولتقييــم
الخدمــات المقدمــة وكذلــك
تهيئــة فضــاءات الزبنــاء.
هــذا الحــل الرقمــي ســهل
االســتخدام مــع تصميــم
مــرح يوفــر لزبنائنــا مزايــا
وفرصــً فريــدة الكتشــاف
خدماتنــا بشــكل أفضــل.

أبرز األحداث

افتتاح وكالة تجارية ألمانديس
جديدة بحي طنجة البالية

االحتفال باليوم الوطني للمغاربة
المقيمين بالخارج

توزيع مجموعة من النسخ من دليل
الزبون الذي يقدم نصائح بشأن
ترشيد استعمال الموارد ويقترح
مجموعة من السلوكيات البيئية

الماء :استراتيجية في
خدمة المحافظة على
الموارد

التطهير السائل :مشاريع
كبرى تركت صدى قويًا
يشــكل التطهيــر الســائل المحــور الرئيســي الســتثمارات أمانديــس مــن أجــل مواكبــة
مســتدامة ودعــم تنميــة منطقــة بأكملهــا .الرهانــات صحيــة واقتصاديــة وبيئيــة.
اعتمــادًا علــى خبــرة مجموعــة فيوليــا وقدراتنــا المعرفيــة المحليــة ،تمكنــا مــن تحقيــق
إنجــازات عظيمــة وســاهمنا فــي إطــار طنجــة الكبــرى ،وهــو مشــروع كبيــر أعطــى
انطالقتــه صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اهلل ،لمحاربــة الفيضانــات
والمســاهمة فــي تنقيــة ســاحل المحيــط األطلســي والمتوســطي بطنجــة وأصيلــة.

تمودا باي ،تعزيز التنوع البيولوجي
التنــوع البيولوجــي هــو أحــد التزامــات أمانديــس تجــاه البيئــة .ولتحقيــق هــذه الغايــة،
أجرينــا فــي ســنة  2018تشــخيصًا لمحطــة معالجــة الميــاه العادمــة «تمــودا بــاي»،
بهــدف تطويــر خطــة عملنــا للحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي للموقــع .محــور ال يــزال
يمثــل تحديــً كبيــرًا لكوكــب األرض وتحديــً ألمانديــس أيضــً.

إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة وميــاه األمطــار ،حــل بديــل يتــم
استكشــافه مــن خــال محطــات المعالجــة
مــن خــال اتبــاع االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة اإلجهــاد المائــي التــي تحظــى برعايــة
ملكيــة خاصــة ،واصلــت أمانديــس تطويــر مشــاريعها للمســاهمة فــي مكافحــة اإلجهاد
المائــي مــع حلــول إلعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعا َلجــة فــي المنطقــة (.)REUSE
ّ
وتمكــن هــذه المشــاريع مــن تعبئــة مــوارد مائيــة إضافيــة ودعــم تنميــة المنطقــة علــى
نحو مســتدام.

تطهير الساحل ،استراتيجية وطنية مخطط لها
كجــزء مــن برنامــج «طنجــة الكبــرى» ،يهــدف برنامــج تطهيــر الســاحل األطلســي
والبحــر األبيــض المتوســط فــي طنجــة وأصيلــة إلــى الحفــاظ علــى البيئــة مــن خــال
حصــر المقذوفــات ومعالجــة الميــاه العادمــة .وتتكــون المشــاريع الرئيســية مــن :الرفــع
مــن ســعة محطــة المعالجــة «بوخالــف» ،تجهيــز الخــط الرابــع لمحطــة المعالجــة األوليــة
المينــاء ،تطهيــر محــوري شــمال وجنــوب بوخالــف.

تجديد وتوسيع القنوات لتطوير البنية التحتية
يعتمــد األداء الســليم لقطــاع التطهيــر الســائل علــى قــدرة المدينــة علــى تدبيــر،
بشــكل أفضــل ،مخاطــر اتســاع نطــاق الميــاه اآلســنة وتجنــب مخاطــر الفيضانــات .و َتــم
تنفيــذ العديــد مــن األوراش فــي هــذا االتجــاه ،نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال :
 تجديــد حــوض تجميــع ميــاه الصــرف الصحــي فــي شــارع محمــد المورير بتطــوان ووضعالقنــوات فــي حــي المطــار وشــارع بــن رشــد في تطــوان أيضــً لتصريــف ميــاه األمطار.
 برنامــج مكافحــة الفيضانــات فــي مدينــة طنجــة ،والــذي يهــدف إلــى حمايــة المناطــقالمنخفضــة واألحيــاء الحساســة والقضــاء علــى النقــط الســوداء .المجــاالت الرئيســية
المعنيــة (محــور فــال فلــوري  /وادي الســواني ،محــور حــوض الــوردة  ،محــور العوامــة ،
التصريــف علــى مســتوى الطــرق الرئيســية ومواقــف الســيارات ،الــخ.)...

منــذ دخــول التدبيــر المفــوض حيــز
التنفيــذ ،تمكنــت أمانديــس مــن
تحســين مردوديــة شــبكة توزيــع المــاء
الصالــح للشــرب بفضــل عمــل مســتمر
لمكافحــة التســربات للحفــاظ علــى
المــوارد المائيــة .بلــغ معــدل التزويــد
 ٪99نتيجــة إنجــاز أشــغال توســعة
وتعزيــز الشــبكات ودعــم عمليــات إعــادة
هيكلــة األحيــاء الســكنية.

تمديد وتجديد القنوات
بغيــة تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى
المــاء الصالــح للشــرب ،نفــذت أمانديــس
عمليــات هامــة لتوســيع وتجديــد
القنــوات .مشــاريع طموحــة للغايــة
تســتهدف تعميــم الوصــول إلــى المــاء
الصالــح للشــرب ،حتــى فــي المناطــق
الناقصــة التجهيــز.

الحفاظ على جودة الماء
لضمــان جــودة الميــاه  ،تقــوم أمانديــس
بعمليــات عديــدة للمراقبــة الوقائيــة فــي
كل مرحلــة مــن مراحــل توزيعهــا .فــي
مختبرنــا الــذي حصــل علــى شــهادة إيــزو
 9001صيغــة  2015الخاصــة بالجــودة
وإشــهاد أوهســاس  18001للصحــة
والســامة فــي العمــل ،يتــم أخــذ عينــات
مــن المــاء قصــد تحليلهــا ،ويجــب أن
تســتجيب لمتطلبــات الجــودة فيمــا
يتعلــق بالتشــريع المغربــي.
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ﻟﻜﻢ ﺳﻨﺔ 2019
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